
Jak vnímají stresovou situaci intelektovè nadaní Zàci

Petra HoleSovské

Sfres v dneéní dobé zaZíva kaZdy, nevyjímaje déti, dospívající mladeZ a take nadané
jedince. SXotni prostiedí je typické tím, Ze je to také stresove prostiedí díky zkouÉení,
znamkovaní, testùm, nutnosti vchazet s autoritou a respektovat ji, vztahy s vrstevníky
a podobné. Do stresove situace se dosféva kaZdy jedinec a katdy mùZe stejnou
sfresovo u situaci vnímat jinak, jinym zpùsobem na néj pùsobí a také více ói mené,
pozitivné ói negativné ovlivrtuje vykon a vysledky jedince ve ékole. Z vyzkumné
studie realizovane v roce 2011 na vybérovych gymnaziích v Brné bylo zjisténo, jak
intelektové nadaní studenti téchto gymnazií vnímají stresovou situaci, jak skolní zatéL
ovlivrtuje jejich Ékolní vykon a jaké stresory se v souvislosfi se Ékolním prostiedím
vyskytují nejcastéji. Z vysledkù studie vyplyva, Ze by bylo dobré se dale intelektové
nadanymi dospívajícími zabyvat nejen z hlediska Ékolní zété1e. Dospívaní je
komplikované Zivotní období, kdy dochazí k mnoha zménam a kdy mttZe nadany
jedinec prijít o motivaci, ménit zajmy, kdy jej ovlivnuje socialní skupiny, ve které traví
óas, mùie pístat mít zajem o óinnost, ve ktere byl nadany. Proto se jeví podpora
intelektové nadanych jedincù jako velmi zasadní v dalÉím rozvoji mimoiédnych
schopností jedince.

Klíóova slova: lntelektové nadaní, adolescent, stresové situace, ékolní zatéZ,
stresory.

Uvod

Problematikou nadanych Z6kí se zabyvají odborníci zejmena z hlediska identifikace
nadanych v raném vèku (psychologové) a da15í prací s nadanymi Létky piedev5ím
v pÍed5kolním a raném Skolním vèku (pedagogové). Zajímavou oblastí pro dal5í zkoumóní se
potom jeví nadany adolescent. Toto období piinóSí specifickó úskalí, je to období, kdy se
formuje osobnost, dochízí ke zménítm, které mohou mít zîsadní vliv pÍi da15ím rozvoji
nadóní.
Problematika emocionéúní a sociólní adaptace intelektovè nadanych détí a dospívajících je
iazena mezi aktuólní temata psychologie nadóní, Nérodní asociace nadanych détí v USA
dokonce zvolila tuto oblast jako hlavní prioritu dalSího zkoumóní intelektovè nadanych se
zaméiením na posílení vyvoje nadanych na zétkladé vytvoÍení vzdélavacích postupù pro
obohacení osnov (Porte5ov6, in Macek, 2006).
Intelektové nadani Zak se odli5uje svymi specifickymi potÍebami od ostatních, pokud se jedné
navíc o dospívajícího jedince, mohou vyvstat dal5í problémy spojené nejen s nadéním, ale i
vèkem. Dospívající jedinec je dle Hollingworth inteligenòné na úrovni dospèlého, ale jeho

emoce na úrovni dítéte. Proto také intelektovè nadany adolescent mttíe mít vétSí problémy
s adaptací na nové prostiedí, m'iùe reagovat hùÍe na zmény a s tím spojené novè vzntkle
stresové situace. Proto ztstíx| otézkou, jak intelektovè nadany adolescent vnímó stresovou
situaci a co je pro ného v novém Skolním prostiedí nejvíce stresující.



Teoretickó vúchodiska

Odborníci se nesnaZí vytvóiet nové teorie nadóní, ale spíSe se zaméÍují na modely nadétni
(napÍ. Renzulli, Mónks, Czeisel), které obsahují schopnosti jedince a dal5í proménné
ovlivf,ující nadéní a jeho dal5í rozvoj. Mezi proménne patií kromè Skoly a rodiny jako
instituce, sociólní prostÍedí, které ve svém modelu zdiraziuje Mónks i Czeisel. Nadany
adolescent se òasto ocitó v kruhu mezi ostatními nadanymi ve Skole nebo mimo ni
napÍ. zélmovych krouùcích. Yztah s vrstevníky je na úrovni kamaróda, ale i soupeÍe, óímù
vzntkó, vyznam kamaróda jako motivaòního òinitele. V tomto období vznik| riziko spojení
s nevhodnou partou, kamarildy, kteÍí by mohli,,svést" nadaného na,,Spatnou" cestu anadany
jedinec by jiù: dóle nerozvíjel své mimoÍódné schopnosti. Jedinec v období dospívaní traví
vét5inu dne ve Skole, proto hraje Skolní prostÌedi vyznamnou roli vjeho Zivoté. Skola je
kromè rodiny socializaòní Òinitel a instituce, kteró ovlivúuje osobnost jedince a jeho vztahy
(Macek, 1999). Vzhledem k tomuto faktu múZe byt piestup na gymnilzium a s tím spojenó
zména sociélního, uòebního prostiedí, zména Skolních podmínek a celkové denního reZimu
stresující.
V dùsledku zmínénych zmén a se zvy5ujícími se Skolními néroky na ùétka se jedinec dostévó
do ziÉéLovych situací, se kterymi se musí co nejlépe vypoiîdat. Skohi zatéi. je ,, podstatè
piirozenou souòóstí Skolního prostiedí, pocit'ují jí téméi v5ichni ùérci. PÍíòinou vzniku zéúéie
jsou stresory, které mohou mít dlouhodoby òi krétkodoby charakter. Jedné se zejména o
stresory související pÍímo se Skolním prostÍedím, jako: zkou5ky, testy, ústní zkou5ení, mnoho
uòiva, nedostatek óasu na piípravu, vysoké nóroky uòitele, osobnost uòitele a vztah k nému,
Skolní kolektiv, osobnost jedince, néroky na sebe sama, néroky rodiòù...atd., nebo se mùZe
jednat o stresory jako napiíklad: disharmonické prostiedí (rozvod, hódky v rodinè), asociélní
prostiedí, sociélní zanedbanost, finanòní situace v rodinè, postavení rodiny ve spoleònosti,
nemoc, úmrtí nèkoho blízkého. . . atd.
Do stresové situace se jedinec v dnesní dobé dostévó denné. Skohi prostiedí je typicketím, Le
je zde mnoho stresovych faktorù.
Období adolescence mùZe byt velmi nebezpeòné pro da15í rozvoj nadanych, protoZe mladého
òlovéka mfiùe z jakehokoliv dúvodu piestat bavit òinnost, ve které byl do te doby úspè5ny,
nadany (Doòkal, 2005), coù mtùe zîamenat konec slibné se rozvíjejícího nadítní v uròité
oblasti. Je to v5ak také první období v Zivoté òlovèka, zejmena pro nadaného, kdy mùZe
ukínat své skuteòné schopnosti, dàle je rozvíjet a upevnit poznítni vlastního potenciélu
v ménící se struktuie vlastního jé (Porte5ové, in Macek,2006).

Vyzkumnó studie

V oblasti Skolní zíúéùe u intelektovè nadanych adolescentù, nebylo realizovéno mnoho
vyzkumù. Stresovó situace a stresory j sou typické pro Skolní prostiedí, proto bylo zajímave
zaméiit se na to, jak vnímají stresovou situaci nadaní jedinci pii piechodu ze Zétkladní Skoly
na gymnilzium. Stresory související nejen se Skolním prostiedím, ale také s jeho zménou byly
piedmètem zkoumíní. Dospívající lidé, kteií jsou velmi citliví na zménu prostiedí se nachétzí
prévé v takové situaci, kdy je òeké nové prostiedí, novy reLim,jiní lidé. Nékdo se s takovou
zménou vyrovnévó lépe, nékdo hùie. Jak stresovou situaci vnímají intelektovè nadaní
dospívající dvou brnènskych gymnénií bylo pÍedmètem vyzkumné studie. V prezentované
vyzkumné studii vychLzím z prolínajících se teoretickych vychodisek nadéní, adolescence a
Skolní zíúéùe (stresorù).



Cíle vyzkumné studie
Cílem vyzkumné studie bylo zjistit, jak na intelektové nadané adolescenty pùsobí zména
prostÍedí spojené s piechodem ze zítkladní Skoly na gymnínium a s tím spojené zména nejen
instituce, ale i sociélního prostÌedí a celkovè programu, studijních osnov, novych pÍedmètù a
podobnè. Da15ím cílem bylo zjistit, jaké jsou nejòastèj5í stresory intelektové nadanych
adolescentù v novém prostiedí, jak na stres reagují a zda byla pro nè takové zmén stresující.
Dóle byla pÍedmétem zé$mu oténka motivace intelektové nadanych adolescentù ze strany
uòitele.
Vyzkumny vzorek
Za ::réelem zkouméní intelektové nadanych adolescentù byla vybréna dvè prestlùní (vybèrovó)
brnènskó gymnflzia, kde bylo provedeno dotazníkové SetÍení a poté skupinovy rozhovor
v prvních roònících osmiletych studijních programù (primóch) a ótyÍletych studijních
programù (kvintéch). Z divodu dotazníkového Setiení, skupinového rozhovoru a prezentace
vysledkù studentùm, probéhlo setkóní za ué,elem získéní vy5e zmínénych informací celkem
dvakrét.

Uk6zka loZek Dotazníkran nl u
1. Jaké isou dùvody stresu ve Skole?
2. Jak reaguiete na stres? Pozitivné^leeativné a proò?
3. Jaké isou neiòastèi5í stresory?
4. Motivuie vés uòitel k vikonu?
5. Byl pro Vés pÍechod ze ZS na Gymnínium obtíùny? AnoA{e...proò a jak se

to prolevilo?

Vysledky

Studentùm byl pÍedloZen dotazník, fà ktery odpovídali a v nésledné diskuzi sve odpovèdi
rozvíjeli adéúe komentovali. Odpovédi byly graficky zpracovérny.

Jaké jsou dúvody stresu ve Skole?
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Na otózku, jakéjsou dùvody stresu, odpovídali studenti rùznè a popisovali mnoho situací a
faktorù, které jim zpùsobují stres. NékteÍí studenti uvédèli více dùvodù, konkrétních Òi velmi
obecnych. Nejòastéji, celkem v 72 piípadech se objevila odpovéd' ,,mnoho uòiva", celkem2T
krét byly jmenovóny,,strach zneznalosti uóiva" a,,mélo òasu". Rodiòe, spoluZéci a neóekané
písemky potom obsadili poslední místa s 16 hlasy dotfnanych studentù.



Jak reagujete na stres?
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Na stres reagují studenti v 52 pÍípadech negativné, dle situace
reagují tÍi studenti. Tito studenti uvedli, ùe je stres motivuje
silou. Vyjédiil se ve smyslu, Ze stres je pro nè potÍebny.

Jaké jsou nejòastéjSí stresory?
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Pii rozebírítní stresorù více dopodrobna se studenti méli zmínit o konkrétních stresorech. Ve
vy5e uvedeném grafu jsou uvedeny stresory související spíSe se sociélním prostiedím (Skolní i
rodinné), osobností jedince. 33 studentù jmenovalo jako nejvétSí stresor tlak ze strany rodiòù,
30 krót bylo odpovèdí tlak ze strany uòitele, déle 28 studentù jmenovalo spoluZéka a sebe
sama a 18krót odpovédèl student nevím a nic mé nestresuje Y níLe uvedeném grafu jsou
potom uvedeny stresory související piímo se Skolou, uòivem. Testy oznaótlo 42 studentù,
zkou5ení 39, znémkovéní 38 a uòivo 20 studentù. Dva studenti uvedli, ùe není nic, co by je
stresovalo. V téchto dvou otínkích (grafech) jsou zpracovíny v5echny odpovédi studentù.
Kaùdy student jmenoval minimólné dva stresory, pÍiÒemZ nèkteií studenti jmenovali i òtyÍi.

Jaké jsou nejòastéjSí stresory?
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Motivuje vós uòitel k vykonu?
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Uòitel motivuje vét5inu studentù k vyikonùm ve Skole (54).
osobnosti jedince, jeho metodóch, uòebním stylu, piístupu
piedmètu (13). 22 studentù uvedlo, Leje uòitel nemotivuje a

Byl pro vós pÍechod ze ZS na gymnizium obtthn!,?

Dle studentù z6leùí zejména na
ke studentùm a îa vyuòovaném
12 neví,jestli je uÒitel motivuje.

Piechod na gymnénium byl obtíùny a problematicky, af uù z jakehokoliv dùvodu pro 54
studentù a 33 studentù uvedlo, ùe pro né piechod nebyl obtíùny.

Z6vér

Vyzkumnó studie byla velmi piínosnó jako pilotní studie pro dal5í zkoumóní problematiky
v dane oblasti a m:iaùe poslouZit jako nutny zétklad dalSího zkoumóní intelektové nadanych
adolescentù v souvislosti se Skolní zéúéií. Vzhledem k tomu, Ze i intelektové nadaní studenti
pocit'ují zéúéù ve Skole, kterou zpùsobují konkrétní stresory, je tÍeba vènovat se déle zvlàdaní
Skolní zfúéùe a vlivu stresorù na rozvoj intelektového nadíní v období adolescence a navrhnout
pÍípadnou intervenci. Vzhledem k tomu, ùe próce s nadanymi studenty, navíc adolescenty, není
nikterak snadnó, je dobré si uvédomit, ùe individuélní piístup uòitele ke kaZdému jednotlivci,
schopnost motivovat k vykonu, schopnost strhnout zilem studentù o piedmèt a podóvat létku
zajímavym zpùsobem pro danou vèkovou skupinu, byt dosti zàsadovy, spravedlivy a piísny,
zétrovei byt chópaví,, tolerantní a vnímav!/, hraje klíòovou roli z hlediska motivace, zi$mu o
Skolu a uòení kaZdého jedince, tedy i intelektovè nadaného adolescenta. Eliminace stresorù a
efektivní zvlîdétní Skolní zéúéùe je jedním z piedpokladù pro optimélní rozvoj intelektového
nadóní i s ohledem na kritické období adolescence.
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Uvod

o Mají intelektovè nadaní adolescenti stresve Ékole?
(Pilotní studie v roce zoro)..ANO !

o Glem prezentace je poukízat na pÍítomnost stresu a
jeho vliv na Ékolni vfkon a motivaci nadaného
dospívajícího jedince

ftèlektovè n
(rNA)

. Specifika intdelctovè nadanfch

FVyÉÉí IQ lGeativita

) Originalita myÉlení (Laznibatoví, zoor)

)Zóiem o èinnost, ve které jedinecvynikó

D Dobré v'isledkv neisou oodmínkou nad;íní!!!

. Specifikaadolescenta

) Zíjem o òinnost, kteró jej baví

)Silnf vlivwstevníkú

)Sebekritika

) Hlediíní vlasrní identity

F Problémy s pÍijmutím autority

) Období kdy jedinec není dítè, ale jeÉtè není dospè$

o INAveÉkole

) Novó role wstevníka: Kamaród versus SoupeÍ -

motivaèní èinitel (Doèkal, zoo5)
o MoÍnéproblérnylNAve ókole (Webb, rggl)

)Skola je nudni
) Nevhodnà skupina wstevnikù

)Akceptovóní autority
)Spolupríce

>Dril



2 ) Skolní stres2 l  L -

o Stres ve Skole ie asociovón

r) Uòení (Testy, zkouÉení, zniímkoviní)

z) Sociilní prostÍedí Ékoly

3) Sociilní prosrÍedí mimo ékolu (rodina, PÍitelé)

ò Finanèní situace, sociilní zanedbanost,

disharmonické prostÍedí (hódky, rozvod, nisilí...),

sociílní status rodiny, onmocnèní èi smrt v rodinè,

asociilní prostìedí...etc.

5) Osobnostjedince
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o Podpora nadanfch iiÍ:H zódoucí
o Období adolescence=kritické období pro rozvoi

nadiiní (jedinec se múZe z jakéhokolivdúvodu pÌestat

zajímat o òinnost, ve které do té dobyvynikal)

o Proto si zaslouZí stejnou pozornost jako dèti v MS a ZS

Nadani isou na5e budoucnost

zapozornost
o o o

Mgt. Petra Holeóovskó
ro4845@mail.muni.cz
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f,*saryknvy unÍvcrclty

. Na kaÍdého jedince púsobí stres jinak

. KaidÍ iedinec volí rúzné strategie k vyrovnóní se se

stresem

...kaZdf jedinec vnímó stresovou situaci jinak...

Vlivna

W
v,Íkon a motivaci


